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RESUMO  
O artigo discute a relação ciência e fé em Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955), membro 
da Companhia de Jesus que se destacou como paleontólogo humano. Chardin usou como 
ferramenta para entrelaçar o diálogo entre ciência e fé a Teoria da Evolução, em uma síntese 
pessoal que contempla o natural e o sobrenatural, razão de sua importância do ponto de vista 
filosófico. A evolução é sustentada e explicada pela Lei da Complexidade da Consciência; 
diferentemente de Darwin, sustenta que os seres não são apenas frutos de combinações 
moleculares aleatórias sob a pressão da seleção natural, mas fruto de um caminho evolutivo 
para o pensamento, que no homem encontra a capacidade de reflexão. Com Chardin a 
comunidade científica passou a ter uma interpretação ontológica de existência. O pensamento 
teilhardiano tem implicações teológicas, como o aparente panteísmo de algumas de suas 
obras. Em pleno século XX fez a síntese ontológica concreta entre razão e fé, capaz de nos 
fazer reconhecer a necessidade premente de conciliação ciência e fé neste século XXI. 
Palavras-Chaves: Religião, Ciência, Fé. 
 
 
ABSTRACT  
 
The article discusses the relationship between science and faith in Pierre Teilhard de Chardin 
(1881 - 1955), a member of the Jesuit paleontologist best known as a human. Chardin used as 
a tool to weave the dialogue between science and faith to the Theory of Evolution, in a 
personal synthesis that includes the natural and the supernatural, because of its importance 
from the philosophical viewpoint. The development is supported and explained by the Law of 
Complexity Consciousness; unlike Darwin, argues that beings are not just random molecular 
combinations of fruits under the pressure of natural selection, but the result of an evolutionary 
path for thought, which in humans have the capacity for reflection. Chardin with the scientific 
community now has an ontological interpretation of existence. Thought teilhardiano has 
theological implications, as the apparent pantheism of some of his works. In the twentieth 
century did the actual ontological synthesis between reason and faith can make us recognize 
the urgent need to reconcile science and faith in this century.  
Key Words: Religion, Science, Faith. 
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INTRODUÇÃO 
 

Minha convicção profunda, nascida da experiência de uma vida passada 
simultaneamente entre os gentios e no coração da Igreja, é a de que 
chegamos a esse ponto delicado de um necessário reajustamento da relação 
ciência e fé. (CHARDIN, 1980:158) 

As relações entre a verdade religiosa e a verdade científica representam tema de 

freqüentes discussões em nossos dias. A busca do diálogo, ou melhor, da aliança entre razão e 

fé, vem desde a Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles, passando, com o surgimento do 

cristianismo, pelos Padres da Igreja (Justino, Dionísio, Orígenes e, sobretudo, Santo 

Agostinho que cristificou o pensamento platônico).  

Discutir a relação ciência e fé, em Teilhard de Chardin, é a proposta desta pesquisa. 

Percebe-se que na contemporaneidade essa relação voltou a ser debatida, tanto por cientistas 

quanto por teólogos. Na história da humanidade, essas categorias próprias da natureza 

humana se separavam – na Antiguidade, o filósofo grego Anaximandro já tratara da evolução; 

na Idade Média com o paradigma teocêntrico, que contextualizava a supervalorização da fé 

em detrimento da razão; na Idade Moderna, com o paradigma cartesiano, onde a ciência 

experimental era que explicava tudo. Hoje, percebe-se, por parte de alguns pesquisadores, 

uma tentativa para que essas categorias voltem a dar as mãos. 

Esse diálogo esteve presente na Idade Média com Santo Anselmo- “quanto mais se 

ama mais se deseja conhecer”, São Boaventura e o perene pensamento de Santo Tomas de 

Aquino que cristificou Aristóteles, e não cansava de afirmar que a luz da razão e a luz da fé, 

procedem ambas de Deus, por isso não se podem contradizer entre si. Segundo Reale (1990), 

a utilização dos princípios racionais, primeiro platônicos e depois aristotélicos, era feita para 

demonstrar que as verdades da fé cristã não são disformes ou contrárias às exigências da razão 

humana que, ao contrário, encontra nessas verdades a sua completa realização. 

Nenhuma autoridade te afastará das coisas que são ensinadas pela reta 
razão. A verdadeira autoridade, com efeito, não se opõe à reta razão, nem 
esta à verdadeira autoridade, porque ambas derivam de uma única fonte,  
isto é, da sabedoria divina. (REALE, 1990: 492). 

Na Idade Moderna o pensamento filosófico se distancia do pensamento teológico. A 

filosofia começa a ter sua autonomia na busca do conhecimento racional e empírico. Aqui o 

caráter positivista cartesiano das ciências põe fim à metafísica; agora o verdadeiro é o que é 

experimental, comprovado pelo método científico. Adentrando o século XVIII percebemos 

duas grandes correntes: uma que defende essa conciliação entre ciência e fé (Kant, Leibniz, 
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Pascal, Teilhard de Chardin, Merleau Ponty, Kierkegaard, Heidegger, Fichte e Jacques 

Maritaim) e outra que, em geral, anula qualquer possibilidade de metafísica (Feuerbach, 

Wittegenstein, Marx, Richard Rorty e David Hume). 

Para os racionalistas o homem pode chegar a qualquer conhecimento pela razão; 

alguns chegam até mesmo a negar, como os empiristas, qualquer realidade metafísica ou de 

relação como é o caso de David Hume. Já Kant admite uma abertura à revelação desde que 

esta esteja nos limites da razão. 

O discurso histórico nos revela que a Bíblia foi a resolução, desde a segunda metade 

da Idade Média, como paradigma no qual se entronizavam os símbolos religiosos, morais e 

políticos, ostentando em nome de Deus a manutenção do império e do nepotismo da Igreja. A 

teleologia bíblica, respaldada em textos fundamentalistas, foi o divisor de água do discurso de 

oposição. A visão cosmopolita de Jerusalém, na Idade Média, como escopo da Torre de Davi 

da cidade celeste, referendando todas as Babilônias ressurgentes, alicerçando a Roma dos 

louros eternos, a Roma dos Césares – que por meio de sua Santa Inquisição derramou sangue 

dos justos inocentes em seus sacrossantos tribunais – sustenta uma política religiosa que 

sobrevive da soberania dos reis e da miséria da plebe para gloria da Igreja.  

Por outro lado, os revelacionistas como Tertuliano (Século III), afirmam que a razão 

pode refletir acerca da revelação, mas não pode descobrir a verdade divina nem julgar a 

revelação, colocando-se contra ela, visto que a razão foi profundamente afetada no que diz 

respeito às coisas de Deus. Esses seguem uma concepção bíblica da razão- capacidade inata 

do intelecto humano fundida pelo Criador. Zucchi (2008) demonstra que os revelacionistas 

seguem basicamente três sistemas de análise das Sagradas Escrituras: a historiografia – 

considera todas as narrativas bíblicas, quer sejam religiosas ou não, são inspiradas por Deus; o 

concordismo - busca conciliar as verdades religiosas com as científicas e o mitismo - 

interpreta os textos sagrados segundo uma linha existencialista, vendo a Bíblia como um livro 

que tenta explicar os grandes problemas do espírito humano. 

Os pensadores que concebem um diálogo necessário entre razão e fé defendem que 

tanto a razão quanto a fé, são, de modos diferentes, meios de cognição. Segundo os tomistas, 

a passagem da fé ingênua para a fé esclarecida é um processo da razão. Paul Johnson, após 

admitir que o ser humano possa não entender Deus, nem sequer ser capaz de crer nele e 

tampouco ser esclarecido pelas emaranhadas preocupações da fé cristã, declara, abruptamente, 

que esses descrentes não deixam de poder rezar (cf. Lepargneur In: www.maritain.org.br).  

Para o existencialista Kierkegaard (1998), Deus só pode ser conhecido por meio de um 

“salto da fé”, sem bases racionais. Já Merleau - Ponty (ano?) busca elaborar um modelo de 
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relação entre religião e filosofia; para ele, a religião faz parte da dimensão humana; com ela 

realiza e exprime sua relação com o mundo e com os outros homens. 

Apesar da tentativa, por parte de alguns pensadores, de conciliar ciência e fé, o mundo 

moderno secularizado aprofunda o distanciamento dessas realidades, em detrimento do valor 

da vida humana.  

Tomemos como exemplo o rápido desenvolvimento da genética e da biologia 

molecular que, não desprezando seus benefícios, vem sendo tema de discussões e discórdias 

no seio da comunidade científica, lideres religioso e lideres de Estado. Questões como 

manipulação genética, manipulação de embriões e, até mesmo, a plausível clonagem do ser 

humano, são realidades que, se não tratadas mediante uma relação entre ciência e fé que 

busca, acima de tudo, valorizar a pessoa humana, poderão retomar com forças doutrinais 

ateístas que fortalecem o surgimento de regimes totalitários. Nessa perspectiva de redirecionar 

e humanizar os rumos dos avanços das ciências da vida e da informática, desenvolve-se a 

Bioética, a partir da contribuição de teóricos contemporâneos, a partir de Foucault. 

Na verdade a separação entre razão e fé, já estava presente desde o século XIV com o 

dominicano Guilherme Ockham que sustentava que a razão não estava em condições de 

oferecer qualquer suporte para a fé, porque não consegue tornar o dado revelado mais 

transparente que pode fazê-lo a fé (cf. Reale, 1990: 617). 

O primeiro e grande conflito entre ciência e religião surgiu com Galileu no século 

XVII, quando defendeu o heliocentrismo indo de encontro ao geocentrismo da época; o 

segundo foi no século XIX com Darwin e sua teoria da evolução, já tratada nesse século por 

diversos cientistas, inclusive pelo avô de Darwin, como comprova Matos (2009), estando 

necessariamente imbricada a questão religiosa.  

Darwin inicialmente era um homem religioso, tendo inclusive, quando 
jovem, considerado a carreira ministerial. Em “A Origem das Espécies”, ele 
deixou algum espaço para a crença em Deus. Todavia, em sua outra obra 
sobre o assunto, “A Descendência do Homem” (1871), assumiu uma 
postura mais agnóstica. Ainda assim, quando morreu foi sepultado na 
Abadia de Westminster, a poucos metros do túmulo de Isaac Newton. 
(MATOS, 2009) 

 

É justamente neste contexto que surge o pensamento de Teilhard de Chardin, 

buscando reconciliar o evolucionismo à fé da religião. Para Chardin (1914), a evolução não é 

criadora como admitia Bérgson ou como durante muito tempo e ainda hoje, alguns pensadores 

assim interpretam; ela é a expressão no tempo e no espaço, da criação. A evolução é o modo, 

o método utilizado pelo Criador, que o homem vai, passo a passo, descobrindo as etapas. 
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Acreditar que, por si só, a matéria orgânica pode criar novas espécies sem a 

intervenção divina contraria até mesmo um grande axioma físico-químico estabelecido por 

Lavoisier “na natureza nada se cria e nada se acaba. Tudo se transforma”. É certo que 

quimicamente todos os seres vivos não passam de amontoados de carbono, nitrogênio e 

hidrogênio, porém, foi no ser humano que esse “amontoado” alcançou, após milhares e 

milhares de anos de aperfeiçoamento evolutivo, um grau de complexidade e organização 

morfofisiológica tão perfeita que, somente, nessa natureza, o Criador poderia infundir aquilo 

que nos diferencia dos demais seres vivos - a razão e a fé. 

Esse ponto de convergência de todas as realidades físicas e metafísicas Chardin 

chamou de ômega, que é a realidade do homem perfeito e ressuscitado em Cristo. Tal 

convergência segue a Lei da Complexidade – Consciência, segundo a qual Chardin 

compreende o universo em sua progressão psico-reflexiva proporcional a sua complexidade 

orgânica. Portanto, essa complexidade orgânica da matéria, vai ao longo do período evolutivo 

dos seres, se redobrando em si mesmo (evolução da matéria), e se interiorizando (evolução do 

espírito) até ser capaz de atingir uma consciência reflexiva. É justamente no homem que a 

matéria passa da não-reflexão (biosfera) para a reflexão (noosfera); ou seja, do animal para o 

humano. 

1 –  BIOGRAFIA DE TEILHARD DE CHARDIN  

Pierre Teilhard de Chardin nasceu no sul da França, no Castelo de Sarcenat 

(Auvernia), perto de Clermont-Ferrand, no seio de uma família patriarcal, em 01 de maio de 

1881. Seu pai foi arquivista, humanista erudito, gostava de dirigir ele mesmo os primeiros 

estudos de seu filho e o despertava para a observação científica. Dele Chardin recebeu a 

inclinação para a ciência. De sua mãe, bisneta de Voltaire, recebeu a formação cristã, 

chegando a declarar: “É a ela que eu devo o melhor de mim mesmo”, falando do fato de sua 

formação está manifestada por amor à Igreja. (cf. RIDEU, 1969: 25).  

Desde a adolescência foi movido por uma forte paixão espiritual; já buscava o 

aperfeiçoamento religioso, o que só encontrou na vida consagrada, no meio dos jesuítas. Essa 

tendência para a perfeição encaminhou-o para os estudos científicos, principalmente Geologia 

(1919) e Paleontologia (1922), ciência em que obtém o grau de doutorado na Sorbonne 

(Paris). Lecionou Física, Química e Ciências Naturais. 

Participou, em 1929, nas escavações em Chou-Kon-Tien, região próxima a Pequim, 

onde foi descoberto o Sinantropo, o “Homem de Pequim”. Escreveu várias obras de caráter 

científico, filosófico-teológico, embora não seja reconhecido como tal. Entre suas principais 
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obras destacam-se: O Meio Divino (1925), O Fenômeno Humano (1940), O Coração da 

Matéria (1950). Teilhard de Chardin faleceu em 1 de abril de 1955 num domingo de Páscoa.  

2, A RELAÇÃO CIÊNCIA E FÉ. 

Em princípio, o diálogo entre ciência e fé, é uma tentativa de compreender que não 

existe dicotomia entre essas realidades, na busca da verdade. Seu progressivo distanciamento 

só tem levado a humanidade ao extremismo. Valorizar demais a fé implica o risco do 

fideísmo ou de um fanatismo, com a vivência de uma fé não purificada e supersticiosa. Por 

outro lado, colocar a razão acima de tudo, conduz ao racionalismo pragmático e utilitarista, 

que compromete a dignidade e o valor da vida humana. A busca do equilíbrio entre razão 

(faculdade da alma) e fé (virtude teologal) na natureza humana, é que faz o homem ser 

homem, visto que essas dimensões da realidade humana nos diferenciam dos animais.  

No Século XX, preocupada com o avanço das ciências e suas relações com a fé, a 

Igreja Católica editou duas grandes encíclicas para orientar os fiéis na busca do diálogo entre 

fé e razão: a Humanis Generis (1950), publicada pelo Papa Pio XII, e outra, quase 50 anos 

depois, a Fides et Ration (1998), propagada pelo Papa João Paulo II. 

A harmonia fundamental entre o conhecimento filosófico e o conhecimento 
da fé, implica que o objeto da fé seja compreendido com a ajuda da razão; 
por sua vez a razão, no apogeu da sua indagação, admite como necessária 
aquilo que a fé apresenta. (FIDES ET RATIO, 1998:47). 

Segundo Archanjo (1980: 238), o padre cientista  Chardin em O Coração da Matéria 

(1950), afirma que as descobertas científicas são um modo de “Cristificar” o mundo e 

estabelecer o Reino de Deus, já que todas as realidades contidas no universo convergem para 

o Cristo Total. Para Chardin, a tradição cristã é unânime quanto a esse ponto, visto que não há 

somente o homem e Deus, mas há, ainda aquele que, em seu ser, reúne toda a criação. 

Os defensores da síntese entre fé e razão afirmam que essas realidades inerentes à 

natureza humana não são contraditórias, visto que ambas nos levam à Verdade: que o 

cristianismo é o Cristo Jesus, o Alfa e o Ômega.  

Segundo Carvalho (2008), para os racionalistas o homem pode chegar a qualquer 

conhecimento pela razão; alguns chegam até mesmo a negarem, como os empiristas, qualquer 

realidade metafísica ou de relação como é o caso de David Hume. Já Kant admite uma 

abertura à revelação desde que esta esteja nos limites da razão.  

O jesuíta Chardin parece ter sido predestinado para reconciliar, nos tempos modernos, 

a relação ciência e fé, pois desde a sua juventude não conseguiu entender como o mundo 
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cientifico poderia se distanciar da religião. Criticou ferrenhamente o concordismo e o 

dualismo da época, por acreditar que não podemos buscar nas sagradas escrituras razões 

cientificas; nem buscar nas verdades da fé, descobertas cientificas. As verdades da ciência e 

da fé não se devem confundir nem, tampouco, separar-se; apenas devem aliar-se em busca do 

fim último, o Cristo Total. As descobertas científicas são revelações da matéria; essa matéria 

foi criada por Deus. Foi na matéria que o verbo se encarnou e ela será, um dia, ressuscitada 

em Cristo, como descreve São Paulo aos Colossenses:  

Ele é imagem de Deus invisível, o Primogênito de toda criatura. Nele foram 
criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis- 
todas as coisas subsistem Nele- e por seu intermédio reconcilia consigo 
todas as criaturas. (Col 1: 15 -17; 20) 

Para Chardin, Ciência, Filosofia e Religião convergem, necessariamente, na 

proximidade do todo, sem se confundirem nem abdicarem de atuar no real até o fim, sob 

ângulos e em planos diferentes. (cf. Nunes, 1977: 64). Esse ponto de convergência de todas as 

realidades físicas e metafísicas, Chardin chamou de ômega, que é a realidade do homem 

perfeito e ressuscitado em Cristo. Tal convergência segue a Lei da Complexidade-

Consciência onde Chardin compreende o universo em sua progressão psico-reflexiva 

proporcional a sua complexidade orgânica. Teilhard de Chardin afirma que essa 

complexidade orgânica da matéria, vai, ao longo do período evolutivo dos seres, se 

redobrando em si mesmo (evolução da matéria) e se interiorizando (evolução do espírito), até 

ser capaz de atingir uma consciência reflexiva. É justamente no homem que a matéria passa 

da não-reflexão (biosfera) para a reflexão (noosfera), ou seja, do animal para o humano.  

A esse fenômeno da passagem da vida não - reflexiva para a reflexiva, Chardin dá o 

nome Hominização, que é regida pela Lei da Complexidade-Consciência; a complexidade 

orgânica é proporcional ao grau de consciência do ser. Daí o homem ser o ápice de uma 

evolução que continua na sua dimensão psicológica, aonde a consciência vai se aperfeiçoando 

até a plenitude da pessoa humana - o Ponto Ômega. 

Segundo Nunes (1997), o Padre Cientista vem reabrir, nos tempos das ciências 

experimentais, o diálogo entre ciência e fé. Com ele os católicos podem dialogar com o 

mundo científico e o cristianismo conservar a integridade dos seus dogmas, numa era 

evolucionista. Acima de tudo Teilhard de Chardin foi um Cristão que fez ciência e não um 

cientista cristão. Ele já tinha, àquela época, uma visão de um mundo global, não enquanto 

globalização do sistema neoliberal vigente, que exclui das tecnologias e do conhecimento 

científico a maioria da população, mas, de um mundo mais solidário, fraternalmente unido, 
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que põe o saber científico a favor de todos; em busca de uma ciência Holística onde o homem 

vê o todo e neste todo, a unidade das partes. Chardin afirmava que os cientistas deveriam, sem 

abandonar suas especialidades, explorar o todo dos fenômenos; apaixonado por Paleontologia, 

não deixava de possuir conhecimentos de Física, Astronomia, Química, Biologia, Psicologia, 

Filosofia e outros. 

 

3. A IGREJA CATÓLICA: ENTRE A HUMANIS GENERIS E A FIDES ET RATIO 

O avanço das pesquisas científicas e a teoria da evolução, como também as aplicações 

do distanciamento entre ciência e fé, forçaram a Igreja Católica a expressar sua posição. Em 

1950 o Papa Pio XII lançou a encíclica Humanis Generis, que segundo Arnould (1999) 

visando a alertar os católicos sobre os erros modernos existentes fora da Igreja e suas 

repercussões na consciência dos fiéis, principalmente nos menos intelectualizados. 

O documento aponta para três dimensões: a dimensão teológica, onde o Papa combate 

o relativismo dogmático e reafirma as verdades de fé como valores absolutos; a dimensão 

filosófica, fazendo uma apologia à razão humana e realçando a valor da filosofia tradicional, 

com ênfase para a metafísica; por fim, a dimensão das ciências positivas, Biologia, Física, 

Antropologia e outras. A essas ciências a encíclica alerta, principalmente, sobre o perigo da 

Teoria da Evolução, visto que, a Igreja não aceitava e ainda não aceita a concepção de que a 

evolução seja criadora de espécies, como já foi abordado anteriormente. Para a Teoria da 

Evolução a evolução deve ser entendida como meio, o método, o modo com que Deus criou e 

ainda cria todos os seres.  

Essa encíclica não se coloca contra a investigação científica e progresso da ciência; 

apenas não admite que as hipóteses levantadas pela ciência contrariem as verdades de fé. 

A atitude do homem de fé não pode ser de dúvida. Ela deve pesquisar com 
paciência e confiança dos dois lados. Entre seu credo e seu conhecimento 
humano a fé lhe garante que não pode haver contradição. (CHARDIN apud 
Arnould, 1999:78). 

Em 1998, o Papa João Paulo II também lança uma encíclica- Fides et Ratio, onde 

aborda as relações entre razão e fé. Já nas primeiras linhas o Papa afirma: “A fé e a razão 

constituem como as duas asas pelas quais o espírito humano se leva para contemplação da 

verdade”. (FIDES ET RATIO, 1998: 05). 

O documento chama a atenção para o drama da separação da razão e da fé. Não 

poucos pensadores modernos distanciam brutalmente a filosofia da teologia, colocando-as até 

mesmo em contradição. Muitos banem qualquer realidade metafísica e moral de suas 
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doutrinas, acabam com a escolástica e não admitem que Santo Tomas de Aquino seja 

reconhecido como maior filósofo da Idade Média. A posição destes pensadores racionalistas 

vai impactar fortemente as questões éticas, visto que a razão será voltada para fins utilitaristas 

de prazer ou de poder, desvalorizando o sentido global. 

A Igreja Católica combate tanto o ateísmo quanto o fideísmo, o hedonismo, como 

totalitarismo, realidades hoje bastante presentes na sociedade contemporânea. 

 

4. A IGREJA PROTESTANTE: ENTRE O TEÍSMO E O CRIACIONISMO  

Matos (2009), doutor em História da Igreja pela Universidade de Boston, historiador 

oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, autor de A caminhada cristã na história e de Os 

pioneiros presbiterianos do Brasil, ao falar dos 150 anos do livro A origem das espécies 

(1859) e do seu autor, biólogo e naturalista inglês Charles Robert Darwin (1809-1882), 

declara que o mundo científico e o mundo religioso foram abalados com suas teses, desafiada 

a fé cristã histórica. 

Curiosamente, muitos líderes religiosos foram simpáticos à nova teoria. 
Dentre eles, podem ser mencionados Frederick Temple, futuro arcebispo de 
Cantuária, Lyman Abbott, influente clérigo americano, e Henry Drummond, 
biólogo e pastor escocês. Para eles, a evolução era um sinal da providência 
de Deus e de seu contínuo trabalho em sua criação. Outros, porém, como o 
pregador calvinista inglês Charles H. Spurgeon, manifestaram sua 
contrariedade. Na comunidade científica, com o passar dos anos a teoria 
evolucionista se tornou a doutrina universalmente aceita, a posição 
consagrada pela academia. (MATOS, 2009: 
http://www.ultimato.com.br/?pg=quem_somos&util=1). 
 

Ratifica Matos (2009) a crescente diversidade de reações à evolução biológica nos 

círculos cristãos, entre teólogos liberais e conservadores, com destaque aos simpatizantes de 

ambas as tendências, como o presbiteriano Benjamin B. Warfield e o batista Augustus H. 

Strong, o que mudou a partir da década de 1920, com o movimento fundamentalista nos 

Estados Unidos que se opôs radicalmente ao modernismo. Para o fundamentalismo essa teoria 

da evolução atentava contra a inspiração e autoridade das Escrituras (especialmente do livro 

de Gênesis). O fulcro da questão para os cristãos, como já dissemos neste artigo, reside na 

postura filosófica denominada naturalismo, que nega “a priori” qualquer lugar para Deus 

nos fenômenos estudados pela ciência. Matos (2009) destaca as abordagens cristãs que ainda 

hoje convivem a respeito da temática da pesquisa: relação ciência e fé. 

Uma abordagem é o “evolucionismo teísta”, segundo o qual Deus criou de 
maneira direta no início do processo e desde então atua somente através de 
causas secundárias por meio da evolução biológica. Um exemplo clássico 
desse enfoque é o teólogo e antropólogo católico Pierre Teilhard de Chardin 
(1881-1955), que reinterpretou toda a mensagem cristã em termos 
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evolucionistas. Outra perspectiva, o “criacionismo progressivo”, entende 
que as atuais variedades de organismos são resultantes do processo de 
diversificação por meio da microevolução, a partir dos protótipos criados 
originalmente por Deus. Por fim, há o criacionismo clássico, segundo o qual 
cada espécie foi criada diretamente por Deus. Essa posição inclui o 
entendimento literal dos dias da criação (24 horas), de uma terra jovem 
(cerca de dez mil anos) e de um dilúvio universal que explicaria os 
depósitos sedimentares e os fósseis de hoje. (MATOS, 2009, 
http://www.ultimato.com.br/?pg=quem_somos&util=1). 

CONCLUSÃO 

O pensamento teilhardiano nos motivou à realização desta pesquisa, pois como 

Chardin, cremos que fazer ciência é fundamental para que a fé atinja os estrangeiros, os 

homens de ciência e reconhecemos a necessidade de conciliação entre ciência e fé. 

Crentes e incrédulos surpreenderam-se com Teilhard de Chardin. Os primeiros, pela 

explicação dos dogmas, trazendo-lhes um novo diálogo entre a ciência e a doutrina cristã; os 

segundos, por que abstraíam do pensamento teilhardiano uma cosmogênese que libertava o 

Cristianismo de uma metafísica irracional e mística, tornando-se de mais fácil compreensão. 

Este caráter ontológico universo, é que faz com que Chardin veja toda e qualquer 

matéria impregnada pelo Cristo. Com a valorização da matéria, a valorização das paixões 

humanas, poderíamos enquadrá-lo na corrente dos existencialistas embora para muitos não 

seja reconhecido nem mesmo como filósofo. Nessa exaltação às forças do universo, Chardin 

assemelha-se a Karl Rahner, uma vez que ambos não rejeitam as forças interiores do mundo, a 

vitalidade do processo evolutivo natural, onde o homem busca superar-se a si mesmo, em 

busca do transcendental. 

Chardin não refletiu sobre o homem enquanto ser isolado, mas sobre o homem 

enquanto coletividade: a humanidade. Esse é o fruto do processo evolutivo que tem seu fim 

biológico no homem (Hominização) e seu fim transcendental no Cristo Cósmico, no Ponto 

Ômega. E o motor que nos impulsiona a esse ponto é o amor.  

O desafio que permanece colocado para nós cristãos é o de, construtivamente, 

relacionarmo-nos com todas as esferas do mundo que nos cerca, do qual a ciência faz parte de 

modo contundente, inclusive contribuindo inegavelmente para a humanidade, não obstante 

suas contradições. Corroboramos o pensamento de Matos (2009) no sentido de que nossa fé 

precisa estar refletida em todas as dimensões da vida, portanto, também no terreno intelectual 

e acadêmico. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 11 

BIBLIOGRAFIA 

ARCHANJO, José  Luiz. Teilhard: mundo, homem e Deus. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1980. 

ARNOULD, Jacques. Darwin, Teilhard de Chardin e Cia: a Igreja Evolução. Trad. Benomi 
Lemos. São Paulo: Loyola, 1999. 

______ A Teologia depois de Darwin. Trad. Orlando Soares Moreira. São Paulo: Loyola, 
2001. 

CARVALHO, Guilherme Vilela. As relações entre fé e razão: a necessidade de uma 
filosofia cristã. Disponível em ‹www.geocities.com/ebenezer. jr/feerazao.htma.› Acessado em 
19/10/2008. 

CHARDIN, Teilhard. Gênese de um pensamento: cartas de 1914-1919. Trad. Camilo 
Martins de oliveira. São Paulo: Herder, 1967. 

______.O meio divino. 10. ed. Trad. José Luiz Archanjo. São Paulo: Cultrix, 1995. 

______ O fenômeno humano. 2. ed. São Paulo: Herder, 1966. 

CHAUCHARD, Paul. O homem em Teilhard de Chardin. São Paulo: Herder, 1969. 

CUYPERS, Hubert. Vocabulário Teilhard. Petrópolis, RJ: Vozes, 1967. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 36. ed. São Paulo, 
SP: Vozes, 2007. 

GAUDIUM ET SPES. Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje. In: 
COMPÊNDIO DO VATICANO II. Constituições, Decretos e Declarações. 20. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1989. 

GIORCIO, Penzo et al. Deus na filosofia do século XX. São Paulo: Loyola, 1998. 

JOÃO PAULO II,Papa, Encíclica Fides et Ratio, São Paulo: Paulinas, 1998. 

LEPARGNER, Hubert. Razão e fé: dificuldades do salto de fé. Instituto Jacques Maritain. 
Disponível em ‹www.maritain.org.br› Acessado em 19/10/008. 

MATOS, Alderi Souza de. No princípio... o quê? Darwin, o evolucionismo e os cristãos. 
Editora Ultimato, 2009. Disponível em: 
http://www.ultimato.com.br/?pg=quem_somos&util=1. (asdm@mackenzie.com.br). 

MELO, Gilson Garcia. Reflexões sobre Jesus Cristo no pensamento do Padre Teilhard de 
Chardin. REVISTA PUC-SP, Vol. XLIII, 1973:59.  

NUNES, J. Paulo. Teilhard de Chardin, o Santo Tomás do século XX. São Paulo: 
Loyola,1977. 

PIO XII,Papa, Encíclica Humani Generes, São Paulo: Paulinas,1950. 

RIDEAN, Emilio. Teilhard: sim ou não? São Paulo: Paulinas, 1969. 

ZUCCHI, Wagner Luiz. Ciência e fé. Disponível 
em‹http://www.montfort.org.br/veritas/ciência.html› Acessado em 19/10/008.  

 
 
 

 
 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 12 

 
NOTA 
 
                                                 
1 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Mestra em Educação pelo 
IESAE/FGV – Rio de Janeiro. Pedagoga pela UFS, SE. Professora Titular na UNIT, Aracaju, 
SE, atuando na Graduação e no Mestrado em Educação. Líder do Grupo de Pesquisa em 
Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professor (UNIT/CNPq).  

 
2 Graduado em Geografia pela Universidade Tiradentes, Licenciado em Filosofia pela 
Faculdade São Tomás de Aquino, aluno especial do Mestrado em Educação da Universidade 
Tiradentes e integrante dos Grupos de Pesquisa em Políticas Públicas,Gestão 
Socioeducacional e Formação de Professor(UNIT/CNPq) e Grupo de Pesquisa Educação e 
Contemporaneidade (UFS/CNPq).  
 
 


